
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    HHHeeellllllooo   NNNeeewww   ZZZeeeaaalllaaannnddd   666   dddaaayyysss   
   TTTHHHEEE   HHHOOOBBBBBBIIITTT   TTTOOOUUURRR      

โดยเคร่ืองบินโบอิง้ 787-9 ดรีมไลน์เนอร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองลาํใหม่ล่าสุดของบินการบินไทย 

 นําท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด ์ชมฮอบบิทตนั มวีูเซต็หมู่บา้นชาว 
ฮอบบิทของภาพยนตรเ์รือ่งดงั “The Lord of The Rings” และ  

เรือ่ง “The Hobbit “ท่ีสรา้งความประทบัใจให้กบัผูค้นทัว่โลก  
 ออ็คแลนด ์เมอืงทีใ่หญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นเมอืงทีส่าํคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา  

 โรโตรวั เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่เป็นศนูยว์ฒันธรรมและศนูยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

ชมบ่อน้ําพรุอ้น บ่อโคลนเดอืด 

 เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเทรา้ และชมสตัวพ์ืน้เมอืงของนิวซแีลนด ์

 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แหง่หน่ึงของเมอืงโรโตรวั ชมการแสดงของแกะพนัธุต่์างๆ 

 ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศนิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งทีอ่าศยัของปลาเทรา้สรีุง้

อาศยัอยู ่ 

  ถํา้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่หีนอนเรอืงแสงเปล่งประกายระยบิระยบัดัง่ดวงดาว

บนทอ้งฟ้า  
  หมู่บา้นของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่่ายทาํ

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ  

   
      

   
   
   

         
กําหนดการเดินทาง  6 – 11, 20 -25 ตุลาคม 2561 

    17 -22 พฤศจิกายน 2561 

01 – 06 ธนัวาคม 2561 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์
 

วนัทีส่องของการเดินทาง       อ็อคแลนด ์ชมเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์– ย่านควีนส ์สตรีท   

     
 

 

   
 

   
15.30 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 

18.45 น.  เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491  โดยเครือ่งโบอ้ิง 787-9 ดรีม

ไลนเ์นอร ์บนิตรงสู่อ็อคแลนดป์ระเทศนวิซีแลนด ์

 

   
 

12.05 น.    เดินทางถงึ เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง

   นาํท่านเดนิทางสู่ตัวเมือง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   ชมเมืองอ็อคแลนด ์เมืองที่ใหญ่อนัดับหน่ึง และเป็นเมืองที่สาํคัญทางด้านการค้า  

   การศึกษา การเงิน นาํท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเตม็ไปด้วยเรือนับร้อยลาํ นาํท่าน

   ผ่านอ่าวของเมืองออ็คแลนด์ที่สวยงามสามารถมองเหน็สะพานฮาร์เบอร์ และเรีอเป็น 

   ร้อย ๆ ลาํตามริมอ่าว  ชมเขาอีเดน ภเูขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของ 

   เมืองออ็คแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากน้ันให้ท่านได้ 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – อ็อคแลนด ์

2 
อ็อคแลนดช์มเมือง – สะพานฮารเ์บอร ์ - เมา้ทอี์เดน 

ย่านควีนสส์ตรีท ชอ้ปป้ิง 

3 

ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บา้นฮอบบทิและฟารม์  

โรโตรวั – ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี  

ชมการแสดงของชาวเมารี (พรอ้มอาหารคํา่) 

4 
โรโตรวั – เรนโบว ์สปริงค ์– อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป 

ชมนํ้ าตกฮูกา้ – ชมการกระโดดบนัจ๋ี – โรโตรวั 

5 โรโตรวั – ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

6 อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช้อปป้ิงและเลือกซ้ือสนิค้าตามอธัยาศัยบนถนนควีนส ์ ซ่ึงเป็นแหล่งขายสนิค้านานา

ชนิด   

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่  อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       ฮามิลตั้น–  มาตามาตา ชมหมู่บา้นชาวฮอบบทิ และฟารม์   -  โรโตรวั  

 ชมศูนยว์ฒันธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พรอ้มอาหารคํา่ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมาตามาตา เย่ียมชม หมู่บา้นของชาวฮอบบทิ ( HOBBITON 

   MOVIE SET )  สมัผสัประสบการณเ์บื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ไตรภาค 

   ฟอร์มยักษ์ เร่ือง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กาํกบั เซอร์ปีเตอร์  

   แจค๊สนั ให้ท่านได้ช่ืนชมพ้ืนที่อนัสวยงามของฟาร์มเล้ียงแกะ ที่มีพ้ืนที่มากกว่าพัน 

   เอเคอร์ ประกอบกบัวิวทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์( Kaimai Ranges ) อนั 

   ตระการตา นาํชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเร่ือง The Hobbit มีจาํนวน 44 หลัง 

   แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกนัไป บางหลังกป็กคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็

   ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
   จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโรโตรวั เมืองที่เตม็ไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารี 

   อาศัยอยู่เป็นจาํนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรงุอาหาร 

   ได้โดยการนาํเน้ือสตัว์ไปฝงัในดินที่มีความร้อนสงูจนกว่าจะสกุ อาหารน้ีชาวเมารี 

   เรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาํคัญของเกาะ

   เหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สดุ นาํท่านสู่ TE PUIA ซ่ึงเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์

   ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาท ิการแกะสลักไม้ และการทอเคร่ืองนุ่งห่ม  

   พร้อมชมบ่อนํา้พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกดิขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ

   ที่พวยพุ่งจากพ้ืนดินโดยผสมแร่ธาตตุ่างๆตามธรรมชาต ิ 

   นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  ROTORUA – SUDIMA / HOLIDAY INN HOTEL   

   หรือเทียบเท่า 

คํา่     รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมารี  พรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผ่าเมารี  

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง โรโตรวั– อโกรโดม - เรนโบว ์สปริงส ์-ทะเลสาบเทาโป ชมนํ้ าตกฮูกา้ 
 ชมการกระโดดบนัจ้ี - โรโตรวั 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเล้ียงแกะใหญ่แห่งหน่ึงของเมืองโรโตรัว 

ชมการแสดงของแกะพันธุต่์างๆที่เดินเรียงรายบนเวทใีห้ท่านชมและแสดง



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกนัของสายพันธุต่์างๆ ให้ท่านสมัผสัถงึความ

น่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทบัใจกบัการชมการสาธติการตัดขนแกะ 

และการต้อนแกะโดยสนัุขแสนรู้  นาํท่านสู่ เรนโบว ์สปริง ( RAINBOW SPRINGS) 

สถานอนุรักษ์พนัธป์ลาเทรา้ ที่มีปลาเทร้านับหม่ืนตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตาม

ธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสเีงินซ่ึงเป็นสญัลักษณข์องประเทศนิวซีแลนด ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารไทย 
   จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุของประเทศนิวซีแลนด์

   และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสรีุ้ง นาํท่านชมนํ้ าตกฮูกา้ อนังดงามของแม่นํา้ไวคาโต

   กระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามช้ันหินสงู 11 เมตร กลายเป็นนํา้ตกที่สวยงามยาม

   ต้องแสงแดด นอกจากน้ียังไห้ท่านได้ชมการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ ที่ตื่นเต้นของเกาะ 

   เหนือ และชมการกระโดดบนัจ้ี ที่เป็นกฬีายอดนิยมเพ่ือทดสอบความกล้าจาก 

   นักท่องเที่ยวทั่วโลกเม่ือมาเยือนนิวซีแลนด ์ 

**(รายการเจท็โบ๊ทและการกระโดดบนัจี้เป็นทวัรน์อกรายการ สาํหรบัท่านทีต่อ้งการ

จะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์  

   จากน้ันเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรวั  

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   ROTORUA SUDIMA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง โรโตรวั – ถํ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นาํท่านเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเล้ียงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน

   เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถํา้หนอนเรืองแสงอนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีง 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบารบ์คิีว ณ ภตัตาคาร 
   จากน้ันนาํท่านเข้าชม ถํ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํา้ที่มี 

   หนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตวั ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามคํ่า 

   คืนนับเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาํท่านน่ังเรือ 

   เข้าไปในถํา้อนัเงียบสงบอนัเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความ 

   งดงามของถํา้หินงอกหินย้อยที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ

   นิวซีแลนด์อกีแห่งที่พลาดไม่ได้ หลังจากน้ันนาํท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด ์อสิระให้ 

   ท่านได้ ช้อปป้ิงเลือกซ้ือสนิค้าต่างๆ ตามอธัยาศัย ซ่ึงบนถนนควีนส ์ซ่ึงเป็นแหล่งขาย 

   สนิค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย  

คํา่                     รบัประทานอาหารคํา่  ณ รา้นอาหารไทย   
             นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  AUCKLAND CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ 
 

 

   
   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านอสิระช้อปป้ิง  

จากน้ันเดินทางสู่สนามบนินานาชาติของเมืองออ๊คแลนด์  
14.10 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492 
20.25 น. เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 

 

NZ North Island 6 Days 4 Nights ( The Hobbit ) เกาะเหนือ 
กําหนดการเดินทาง  6 – 11, 20 -25 ตุลาคม 2561 

    17 -22 พฤศจิกายน 2561 

01 – 06 ธนัวาคม 2561 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

ตลุาคม2561 

ราคารวมตัว๋ 
พฤศจิกายน 2561 

ธนัวาคม 2561 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง  69,900.- 72,900.- 46,900.- 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปีพกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- 67,900.- 42,900.- 
เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 61,900.- 64,900.- 40,900.- 
เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปีพกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 57,900.- 60,900.- 37,900.- 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  8,900.- 8,900.- 8,900.- 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด 1,000.- 1,000.- 1,000.- 
ราคาทวัรร์วมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครวัแล้ว หากทา่นตอ้งการยืน่วซ่ีาเดีย่วกรุณาจา่ยเพิม่  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซ่ีาก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซ่ีา

ขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํ่ากวา่ 15 ทา่น บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษน้ํีามนัของสายการบนิ (ปรบัภาษีน้ํามนั ณ วนัท่ี 21ส.ค.60) 

*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป หากจาํนวนผูโ้ดยสารตํ่ากวา่ 15 ผูใ้หญ่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลื่อนการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

*** บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ

ลา่ชา้ หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวน กรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทาง 

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื

ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให ้

***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซี่า เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   

*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่

ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

*** ทีน่ัง่สาํหรบักรุป๊ทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมูค่ณะ ไมใ่ชท่ีน่ัง่ดา้นหน้าสดุ (long leg seat) ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิไทย (TG)  

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบุ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผู้

เดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื

กรณุาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายตุํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80ปีขึน้ไป  (ลกูคา้ตอ้งทาํประกนัเพิม่) 

 ลกูคา้อาย ุ1-15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ทา่นตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 คา่น้ํามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษสีนามบนิ ณ  วนัที ่3  กุมภาพนัธ ์2560 และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคาตามภาษน้ํีามนัหากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซ่ีาแลว้ กรณมีวีซ่ีานิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คนืใหท้า่นละ 3,000 บาท 

 คา่วซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรือ 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณทีีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซ่ีา 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งด่ืมและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจา่ย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน  

 โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะไมม่พีนกังานยกกระเป๋า ทางลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกใน

การเดนิทาง  

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถและไม่รวมกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

• เกบ็เงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท เป็นเงินสด ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้าง

บรษิทัฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทาํวซ่ีา ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21วนั หรอื( 3 สปัดาห ์) ในขอ

การทําวซ่ีาเขา้ประเทศนิวซแีลนด์ หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทนักําหนดหรอืไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ถานทูตกําหนด

ในเรื่องการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็อนัเป็นผลทาํใหส้ถานทตูปฏเิสธการออกวซ่ีา  บรษิทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจําทัง้หมด หรอืหากออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯไมส่ามารถคนืค่าตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของ

สายการบนิ 

• สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ี

รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมด

ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

เง่ือนไขการยกเลิก   

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถกูนําไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจง้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 51 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจาํทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหน้า 31-50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท  
 แจง้ลว่งหน้า 21-30วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่คา่ใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 
 แจง้ลว่งหน้า 1-20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด รวมถงึหากยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้

เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 น้ิวครึง่หรอื 2 น้ิว 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวติัการทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน  
(การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ทาํการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  

 เดก็อายตุํ่ากวา่ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา

 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (สาํหรับเดก็นกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้าํเนา

บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถา้มสีาํคญัมาก) 

 กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ี ภรรยา และมบุีตรอายไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยืน่วซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซี่า

ครอบครวั 

 กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 

 หากทา่นตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยืน่หนงัสอืเดนิทางเขา้ไป

ในสถานทตูแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกวา่จะถงึกาํหนดวนัออกวซี่า 

 ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ืน่เขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเลม่    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ

ก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพ่ือย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลานําเล่ม

พาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีมีบตัรเอเบค (APEC CARD)  

กรณีลกูค้ามีบตัรเอเบค (APEC CARD) ลกูคา้ตอ้งแจง้ทางบรษิทัฯ และถ่ายเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพือ่แจง้เจา้หน้าทีแ่ละ

ถ่ายสาํเนาบตัรเอเบค (APEC CARD) เพือ่ใชใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์และทางบรษิทัฯ จะแจง้สถานฑตูเพื่อดาํเนินการให้

ทา่นใชส้ทิธิบ์ตัรเอเบค (APEC CARD) ต่อไป 

หมายเหต ุ หากลกูคา้ไมแ่จง้เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ แลว้ถกูตดัสทิธิบ์ตัรเอเบค (APEC CARD) โดยอตัโนมตั ิ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

 1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนคาํร้องขอวี

ซ่าใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทกุครัง้ 

 2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าลา่ชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอื

ผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของทา่น 

ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่าไมส่ามารถแทรกแซงการพจิารณา

ของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัตาม

เอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

⊗กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีกาํหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า⊗ 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 

 
**** เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษทัฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา สําคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 
 
 

1. ช่ือ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 

3. ช่ือ / นามสกลุเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...................................................................................รหสัไปรษณีย ์ .................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 

 ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................   ความสมัพนัธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ีอยู ่.........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้น้ีสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 
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